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GK.6220.1.2022.MZ                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

o zakończeniu postępowania administracyjnego  

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej: k.p.a.; art. 79 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą ooś, tut. organ  

zawiadamia strony postępowania 

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu gospodarki odpadami” polegającego 
na rozbudowie istniejącego zakładu i wyposażenie go w urządzenia do przetwarzania odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych, na działkach o nr ewid. 318/1 i 318/2 obręb ewidencyjny 0054 
Smarchowice Małe. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed 
rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek EKO-SERWIS SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, ul. Oleśnicka 34, 46-100 Namysłów z dnia 11 maja 2022 r.,  o czym organ 

poinformował obwieszczeniem z dnia 1 czerwca 2022 r. Przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii 

przedsięwzięć o których mowa w  §  2  ust. 1 pkt. 41 (tj.  instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i  1579) 

odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji 

powierzchniowej odpadów niebezpiecznych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 (tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 

przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub 

montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych 

w  ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa 

lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi 

rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach;) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), do kategorii 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny.  

 



Informuję również że:  

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie wydał pozytywną opinie sanitarną 
z dnia 24 października 2022 r. nr. NZ.9022.19.2022.AN, następnie podtrzymał powyższą opinię 
w piśmie z dnia 15.12.2022 r. nr NZ.9022.4.23.2022.AN. 

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia 26 października 2022 r. 
nr WR.RZŚ.4360.66.2022.MM, uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Następnie 
20  stycznia 2023 r. pismem nr WR.RZŚ.4360.66.2022.MM ponownie wydał postanowienie, w  którym 
uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia uwzględniając zmiany wniesione przez Inwestora w toku 
prowadzonego postępowania.   

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem 
nr WOOŚ.4221.68.2022.AK.2 z dnia 16 grudnia 2022 r., uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia oraz 
wyraził stanowisko w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy ooś. Następnie podtrzymał powyższe stanowisko pismem nr WOOŚ. 4221.68.2022.AK.3 z dnia 
17 stycznia 2023 r.   

Zgodnie z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ 
właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach 
którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia wraz z załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz 
uzgodnieniami i opiniami wydanymi w trakcie prowadzonego postępowania, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie przy ul Stanisława Dubois 3, budynek B pok. 14. Informuję o możliwości 
składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie mniejszego 
obwieszczenia, zgodnie z art. 49 §2 ustawy k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie bip.namyslow.eu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów oraz w miejscu realizacji planowanej 
inwestycji. 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione 

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8.02.2023 r.  

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 
 tel. 77/419 03 49 e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 

 


